NEW APPOINTMENT SYSTEM
STARTING FROM 20 DECEMBER 2021
(Riyadh, 15 December 2021) – The Philippine Embassy in Riyadh wishes to inform
the public of the new appointment system that will be implemented starting from 20
December 2021 (Monday).
SERVICE

SCHEDULE
All appointments for passport
issuance or renewal will be
handled directly by the
Department of Foreign Affairs
(DFA) through the Global Online
Appointment System (GOAS).

Passport issuance / renewal

The Embassy will continue to
manage the appointments for
notarial (consularization) and other
consular-related services.

Notarial (consularization) and
other consular-related services

Passports may be claimed on
Fridays, from 9:00AM until 4:00PM.

Passport releasing

No appointment is required.

All available appointment schedules may be accessed through the following link:
https://bit.ly/3GpyW5N
Walk-in clients at the Embassy will be accommodated from 8:00AM until 12:00NN
only.
The Embassy will be closed on Tuesdays for the weekly disinfection of its premises,
to protect our clients and personnel against the ongoing COVID-19 pandemic.
All advisories of the Embassy are also published on its official Facebook page,
which may be accessed through the following links:

https://www.facebook.com/PHLinKSA

-END-

نظام المواعيد الجديد
2021  ديسمبر20 ابتداءا ً من
) – تود سفارة جمهورية الفلبين بالرياض إبالغ الجمهور بنظام المواعيد2021  ديسمبر12 ، (الرياض
.) (االثنين2021  ديسمبر20 الجديد الذي سيتم تنفيذه اعتبارا ً من
الجدول

الخدمة

سيتم التعامل مع جميع المواعيد الخاصة بإصدار
جواز السفر أو تجديده مباشرة من قبل وزارة
) من خالل نظامDFA( الخارجية الفلبينية
.)GOAS( المواعيد العالمي عبر االنترنت

 تجديد جواز السفر/ إصدار

ستواصل السفارة إدارة المواعيد الخاصة
التصديق (القنصلي) والخدمات القنصلية األخرى بالتصديق (القنصلي) والخدمات القنصلية األخرى
ذات الصلة
.ذات الصلة
يمكن استالم جوازات السفر أيام الجمعة من
ً. مساءا4:00  صباحا ً حتى الساعة9:00 الساعة

استخراج جواز السفر

.ال يلزم حجز موعد
:يمكن الوصول إلى جميع جداول المواعيد المتاحة من خالل الرابط التالي
https://bit.ly/3GpyW5N
12:00  صباحا ً حتى الساعة8:00 سيتم استقبال العمالء الذين ليس لديهم حجز مسبق من الساعة
.ظهرا ً فقط
 لحماية عمالئنا وموظفينا، ستكون أبواب السفارة مغلقة أيام الثالثاء من أجل التعقيم األسبوعي لمبانيها
. المستمر19-من جائحة كوفيد
 والتي يمكن، يتم أيضا ً نشر جميع اإلرشادات الخاصة بالسفارة على صفحتها الرسمية على الفيسبوك
:الوصول إليها من خالل الروابط التالية
https://www.facebook.com/PHLinKSA

– – انتهى

